Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének
1/2009. (II. 26.) rendelete
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-testület) a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 32. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazással élve az alábbi rendeletet alkotja:

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1.§
A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megırzése érdekében az állam,
valamint az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások vonatkozásában a
Képviselı-testület jelen rendeletében szabályozza az ellátások megállapításának,
teljesítésének valamint ellenırzésének szabályait, illetıleg biztosítsa a megállapított szociális
ellátás feltételeit.
A rendelet hatálya
2.§
(1) E rendelet hatálya kiterjed az Sztv. 3.§-ában, valamint 7.§ (1) bekezdésében meghatározott
személyekre.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Sztv. az irányadó.

A szociális igazgatás általános szabályai
3.§
(1)

A Képviselı-testület és a jegyzı hatáskörébe tartozó szociális rászorultságtól függı
pénzbeli ellátás iránti kérelmet a kérelmezı lakóhelye szerint illetékes települési
önkormányzat polgármesteri hivatalában lehet benyújtani.

(2)

E rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálásához a
kérelmezı kérelmével egyidejőleg köteles családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól
igazolást csatolni, kiállított eredeti példányban.

(3) Egyéb (nem vagyoni és jövedelmi) igazolás(ok)nak aszerint kell eredeti példányát vagy
másolatát a kérelemhez csatolni, hogy arra más eljárásban szükség van-e, vagy
kifejezetten jelen rendelet szerinti ellátás iránti kérelemhez csatolás végett állították-e ki.
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Elıbbi esetben az igazolás eredeti példányát be kell mutatni a polgármesteri hivatalban,
melyrıl az ügyintézı fénymásolatot készít és ez utóbbit csatolja az iratokhoz, míg az
eredeti példány az ügyfélnél marad. (A fénymásolaton az eredeti példány fellelhetıségére
utalni kell.) Amennyiben pedig az igazolást kifejezetten e rendeletben szabályozott
ellátások iránti kérelemhez csatolás végett állították ki, az eredeti példányt kell a
kérelemhez csatolni.
(4) A jogosultság megállapításakor a jövedelemszámításnál irányadó idıszakot az Sztv.
10.§-a szerint kell figyelembe venni.
(5) A kérelmekhez csatolt nyilatkozat(ok)at a kérelmezı saját kezőleg köteles kiállítani
(aláírni), valamint évet, hónapot és napot tartalmazó dátummal el kell látni.
(6) A kérelmezı által benyújtott jövedelem igazolás(ok)hoz minden esetben csatolni kell a
jövedelem valódiságát igazoló irato(ka)t.
(7) Amennyiben a kérelmezı a szükséges igazolásokat és nyilatkozatokat felszólítás ellenére
nem bocsátja meghatározott idıpontig rendelkezésre, kérelmét el kell utasítani.

II.

A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS RENDSZERE
4.§
Az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését
a. pénzbeli szociális ellátások,
b. természetben nyújtott szociális ellátások,
c. személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások biztosításával valósítja meg.

1.
SZOLCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGİ
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
Idıskorúak járadéka
5.§
A jegyzı az Sztv.32/B.§-32/E.§-ok alapján állapítja meg az idıskorúak járadékát.
Aktív korúak ellátása
6.§
(1) A jegyzı az Sztv.33.§-37/G.§-ok alapján állapítja meg az aktív korúak ellátását
(rendszeres szociális segélyt vagy rendelkezésre állási támogatást).
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(1) Az Sztv.37/B.§ (1) bekezdésének b.)-c.) pontja szerinti esetekben a rendszeres
szociális segély akkor állapítható meg, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a
Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális
Intézményével (továbbiakban családsegítı szolgálattal) az Sztv.37/D.§ szerinti
együttmőködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja.
(3) Az együttmőködés eljárási szabályai:
a.) A családsegítı szolgálat a nyilvántartásba vételt követıen haladéktalanul
írásban jelzi a polgármesteri hivatal felé
- a nyilvántartásba vétel tényét;
- ha az ellátott – egészségének visszanyerésérıl vagy foglalkoztatásáról szerez
tudomást,
- nem vállalja a beilleszkedési programban való részvételt,
– nem teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat,
- az együttmőködési kötelezettségét egyéb módon megszegi, ill.
- súlyosan megszegi.
b.) A jegyzı a segély megszüntetésérıl haladéktalanul értesíti a családsegítı
szolgálatot.
(4) Az ellátott személy köteles:
a.) a polgármesteri hivatal szociális hatáskört gyakorló szervénél adatait és azoknak
változását bejelenteni
b.) a családsegítı szolgálat által szervezett beilleszkedését segítı programban
köteles részt venni
A beilleszkedési programok típusai:
- a családsegítı szolgálattal való kapcsolattartást szabályozó program;
- a nem foglalkoztatott személy számára elıírt foglalkozáson, tanácsadáson,
munkavégzésre történı felkészülési programban való részvétel;
- az önkormányzat (ill. önkormányzati társulás) által szervezett munkalehetıség
elfogadására vonatkozó program;
- a munkaügyi központnál álláskeresıként történı nyilvántartásba vételre és az
elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való együttmőködésre kiterjedı
program.
(5) Az ellátás megszüntetését eredményezı együttmőködési kötelezettség megszegésének
minısül, ha nem teljesíti a beilleszkedést segítı programban foglaltakat; valamint az
Sztv.34.§-ában felsorolt esetek.
(6) Ha az ellátásban részesülı személy a segély folyósításának idıtartama alatt
együttmőködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély folyósítását megszüntetjük.
(7) Az együttmőködési kötelezettség súlyos megszegésének minısül, ha a kérelmezı
nyilvántartásba vétel végett vagy az együttmőködésre kijelölt szerv által megadott
idıpontban az együttmőködésre kijelölt szervnél nem jelenik meg; a beilleszkedését
segítı programról írásban nem hajlandó megállapodni az együttmőködésre kijelölt
szervvel.
(8) A jegyzı az együttmőködési kötelezettség két éven belül történı ismételt megszegése,
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ill. az együttmőködési kötelezettség súlyos megszegése esetén a rendszeres szociális
segélyt megszünteti.
Lakásfenntartási támogatás
7.§
Az önkormányzat képviselı-testülete pénzbeli ellátás formájában az alábbi lakásfenntartási
támogatásokat nyújtja:
a.) normatív lakásfenntartási támogatást
b.) helyi lakásfenntartási támogatást.
(Az önkormányzat az adósságkezelési szolgáltatást nem biztosít /l.jelen rendelet 34.§/.)
Normatív lakásfenntartási támogatás
8.§
Az önkormányzat normatív lakásfenntartási támogatást nyújt az Szt.38.§.(2)-(3) bekezdés
szerint.
Helyi lakásfenntartási támogatás
9.§
(1) Az önkormányzat a helyi lakásfenntartási támogatást önálló ellátásként biztosítja.
(2) Az önkormányzat helyi lakásfenntartási támogatást nyújt
a) lakbérhez, albérleti díjhoz,
b) közüzemi szolgáltatási díjhoz,
c) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztı részletéhez,
d) főtéshez.
(3) Helyi lakásfenntartási támogatás iránti igény évente kétszer nyújtható be a polgármesteri
hivatalban.
(4) A kérelmezınek az alábbi igazolás(ok)at kell csatolni:
a) a lakásfenntartás havi (v. a jellemzı, a havi kiadásokat tartalmazó idıszak) költségeirıl
szóló igazolásokat;
b) lakbérhez, albérleti díjhoz kért támogatás esetén a lakásbérleti szerzıdést;
c) pénzintézeti kölcsön törlesztı részletéhez kért támogatás esetén a pénzintézeti kölcsönrıl
megkötött megállapodást.
(5) A helyi lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtást követı hónap l. napjától
kezdıdıen 6 hónap idıtartamra kell megállapítani.
(6) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy:
a) akinek háztartásában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
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b) a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át eléri,
c) főtési költségeinek havi összege eléri vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének
20 %-át
(7) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vehetı elismert
lakásnagyság:
a) egy személy esetén legfeljebb 3 szobás,
b) 2-4 személy esetén legfeljebb 4 szobás,
c) 4-nél több személy esetén legfeljebb 5 szobás
lakás.
10. §
(1) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az
elismert lakásnagyság és az l m2-re jutó elismert költség szorzata.
(2) Az egy m2-re jutó elismert havi költség - a lakbér vagy albérleti díj, a lakáscélú
pénzintézeti kölcsön törlesztı részlete, a közös költség, a csatornahasználati díj, a
szemétszállítás költségei, a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, a tüzelıanyag költség
figyelembevételével - 2009 évben 450 Ft, mely költséget minden évben az éves központi
költségvetésrıl szóló törvény határoz meg.
(3) A figyelembe veendı költségek típusai: a lakbér vagy albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti
kölcsön törlesztı részlete, (a távhı-szolgáltatási díj,) a közös költség, a víz- és
csatornahasználati díj, a szemétszállítás költségei, a villanyáram, a gázfogyasztás, a
tüzelıanyag költség és egyéb lakással kapcsolatos költség.
(4) A 9.§ (2) bekezdésben felsorolt elismert kiadásokról a számlával igazolt alábbi összegek
vehetık figyelembe lakásonként havonta:
- lakbér v. albérleti díj 10 %-a,
- lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztı részlete 20 %-a,
- vízfogyasztás-csatornahasználat: személyenként legfeljebb 5 m3,
- szemétszállítási díj 20 %-a,
- nem főtési célú villanyáram fogyasztás egyedülálló és két fıs háztartás esetén legfeljebb
havi 120 kWh, minden további egy fı után legfeljebb 15 kWh,
- nem főtési célú gázfogyasztás háztartásonként legfeljebb havi 30 m3
- tüzelıanyag költségként /villany, gáz, szilárd tüzelı/ éves átlagfogyasztás 1/12 részének
mértékéig,
- egyéb lakással kapcsolatos költség 20 %-a.
(5) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összegét 2.500–4.000 Ft/hó
összértékben kell megállapítani - kérelmezı anyagi helyzetére tekintettel az alábbiak
szerint:
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 10 %-a (de minimum 2.500 Ft), ha a jogosult
háztartásában az 1 fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét,
b) az a) pont szerinti mértéket meghaladó havi jövedelem esetén a lakásfenntartás elismert
havi költségének és a támogatás mértékének /TM/ szorzata, de minimálisan 2.500,- Ft.
c) a helyi lakásfenntartás összege nem haladhatja meg a 4.000,-Ft-ot.
(6) A támogatás összegét 100.- Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
(7) A b) pont szerinti TM kiszámítása az Szt.38.§ (7) bekezdése szerint történik.
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(8) A lakásfenntartási támogatást természetben kell nyújtani annak a személynek, akinél
elıfizetıs gáz vagy áramfogyasztást mérı berendezés mőködik.

Ápolási díj
11.§
A jegyzı ápolási díjat állapít meg az Szt.40-43/A.§-ai szerint.

Ápolási díj – méltányosságból
12. §
(1) A képviselı-testület méltányosságból ápolási díjat állapíthat meg az Szt.43/B.§ (1)
bekezdése szerint annak a hozzátartozónak akinek egy fıre számított havi családi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150
%-át, egyedülálló esetén annak 180 %-át.
(2) A kérelmezınek a kérelem benyújtásával egyidejőleg csatolnia kell az Szt.43.§ (1)
bekezdésében foglaltakat.
(3) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó az Szt.42.§ (1) bekezdésében – kivéve d) pont –
írt esetben; illetıleg az Szt.42.§ (2) bekezdésében felsorolt okok miatt az ápolási díj
folyósítását meg kell szüntetni.
(4) Az Szt.43.§.(3) alapján a háziorvos jelzésére, és szükség szerint a házi segítségnyújtó
szolgálat vezetıje, a szociális bizottság elnöke és a szociális ügyintézı ellenırzi az
ápolási kötelezettségek teljesítést.
(5) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál idıpontja szerinti hónap
utolsó napjával kell megszüntetni.
(6) A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni.
(7) A méltányosságból megállapított ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80-100 %-a, a jogosult körülményeitıl függıen.

Átmeneti segély
13. §
(1) A képviselı-testület az Szt.45.§-a szerint átmeneti segély nyújthat annak a személynek,
akinek egy fıre számított havi családi jövedelme
a) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 160 %-át
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b) gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelı szülı esetében, továbbá olyan család esetében,
ahol fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él a nyugdíjminimum 180 %-át,
c) egyedül élı személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %át.
(2) A nyilatkozatnak tartalmaznia kell: a kérelmezı azon kinyilatkoztatását, hogy
létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzd.
(3) Rendkívüli élethelyzetben a képviselı-testület az (1) és (2) bekezdésben foglalt
feltételektıl eltekinthet.
(4) Elemi kár (vis major) esetén a polgármester 50.000.- Ft-ig terjedı összegig jogosult
átmeneti segélyt nyújtani - jelen rendeletben megfogalmazott feltételek teljesülésétıl
függetlenül. Errıl a következı Képviselı-testületi ülésen beszámolni köteles.

Temetési segély
14. §
(1) Az önkormányzat képviselı-testülete temetési segélyt állapíthat meg az Szt.46.§ (1)
bekezdése szerint annak az eltemettetı téti lakosnak, akinek az egy fıre számított havi
családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének háromszorosát egyedülálló esetén annak négyszeresét.
(2) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének minimum
10 %-a, abban az esetben azonban, ha a temetési költségek viselése a kérelmezınek vagy
családjának létfenntartását veszélyezteti, elérheti a temetési költségek teljes összegét is.
A helyben szokásos legolcsóbb temetés 140.000,- Ft.
(3) Nem részesíthetı temetési segélyben azon eltemettetı, aki jelen rendelet alapján
pénzintézeti kölcsönnek nem minısülı kamatmentes kölcsönt vett igénybe temetés
céljára, valamint az Szt.46.§ (2) bekezdésében szereplı esetben.
2.
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
15. §
A képviselı-testület döntése alapján egyes pénzbeli ellátások egészben vagy részben
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. Ezek:
1./ a. természetben nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás
b. természetben nyújtott átmeneti segély (élelmiszer segély; tankönyv segély; tüzelı
segély; közüzemi díjak térítési díjának kifizetése; gyermekintézmények térítési díjának
kifizetése; kamatmentes kölcsön rendkívüli élethelyzet áthidalására, megoldására)
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c. természetben nyújtott temetési segély
d. lakásvásárlási, -építési, -felújítási támogatás
e. határozott vagy határozatlan idıre mentesítés a szilárd
hulladékszállítási díjfizetési kötelezettsége alól
2./ köztemetetés
3./ közgyógyellátás
4./ egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Természetben nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás
(1.a.)
16.§
(1) Amennyiben a kérelem erre irányul, vagy a kérelmezı életvitele alapján feltételezhetı,
hogy a pénzbeli ellátás felhasználása nem a lakhatás megırzése érdekében történik a
lakásfenntartási támogatás pénzbeli ellátás helyett természetbeni szolgáltatásként is
nyújtható. A jogosultságot jelen rendelet 9. és 10. §-aiban foglalt feltételek
figyelembevételével kell megállapítani.
(2) A támogatást a segélyezett helyett a szolgáltatónak történı kifizetéssel, illetıleg közvetlen
átutalással kell teljesíteni.

Természetben nyújtott átmeneti segély
(1.b.)
17.§.
(1) Valamennyi természetbeni átmeneti segélyre való jogosultságot jelen rendelet 13.§ (1)-(2)
bekezdésében foglalt feltételek figyelembevételével állapítja meg a képviselı testület.
(2) Természetbeni ellátásként élelmiszer segély; tankönyv segély; tüzelı segély; közüzemi
díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése; kamatmentes kölcsön
rendkívüli élethelyzet áthidalására formájában adható.
(3) A természetbeni ellátásokról szóló határozat pénzügyi csoport részére megküldött
példányához az eljárás során csatolni kell a segélyrıl kiállított számlát (kivéve a
közüzemi díjak térítési díjának kifizetése esetét).

Élelmiszer segély
(1.b.a.)
18.§
(1) Az élelmiszer segély élelmiszert tartalmazó csomag biztosításával nyújtandó.
(2) A csomag a határozattal együtt kerül átadásra a segélyezettnek, aki mind a határozat, mind
a csomag átvételét aláírásával igazolni köteles.
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(3) Az élelmiszer segély összege ötezer forinttól tízezer forintig terjed, a kérelmezı anyagi
helyzetétıl függıen.

Tankönyv segély
( 1.b.b.)
19.§
(1) Tankönyv segély az éves költségvetési törvény által biztosított, a piaci áron forgalomba
kerülı tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatástól függetlenül adható.
(2) A segély összegét az érintett tanulóval tanulói jogviszonyban álló iskolának kell
közvetlenül átutalni.
(2) A tankönyv segély összege ötezer forinttól tízezer forintig terjed, a kérelmezı anyagi
helyzetétıl függıen.

Tüzelı segély
( 1.b.c.)
20.§
(1) A tüzelı segély tüzelıanyag biztosításával vagy a tüzelıanyag ellenértékének a
tüzelıanyag értékesítıhöz való átutalásával nyújtható.
(2) A tüzelıanyag biztosítása házhoz szállítással történik, melynek költségeit az
önkormányzat átvállalja.
(3) A tüzelı segély összege fuvarral együtt ötezer forinttól húszezer forintig terjed, a
kérelmezı anyagi helyzetétıl függıen.

Közüzemi díjak térítési díjának kifizetése
(1.b.d.)
21.§
(1) A közüzemi díjak összegét a kérelmezı nevére kiállított áfás számlával kell igazolni.
(2) A segélyt a közüzemi szolgáltatóhoz való közvetlen utalással kell teljesíteni.
(3) A segély összege ötezer forinttól tízezer forintig terjed a kérelmezı anyagi helyzetétıl
függıen, amely megállapítható a költségek %-os arányában is.
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Gyermekintézmények térítési díjának kifizetése
(1.b.e.)
22.§
(1) A gyermekintézmények térítési díjának kifizetése céljából a téti lakóhellyel rendelkezı
gyermek személyi térítési díjának megfizetésére köteles személy nyújthat be kérelmet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szociális ellátás A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.törvény 148.§ (5) bekezdése szerinti normatív
kedvezmény mellett illeti meg a kérelmezıt.
(3) A kedvezmény mértékét %-os arányban kell megállapítani.
(4) A határozatot meg kell küldeni az Kisfaludy Károly ÁMK gazdasági felelısének is.
(5) Amennyiben a kérelem benyújtását megelızıen nevelési-oktatási intézménynél térítési díj
illetve egyéb – a tanítással, neveléssel kapcsolatban felmerült – költségek tekintetében
díjfizetési hátralék keletkezett, a szociális ellátás csak természetben nyújtható.

Kamatmentes kölcsön rendkívüli élethelyzet áthidalására, megoldására
(1.b.f.)
23.§
(1)

(2)
(4)
(5)

Amennyiben pénzintézeti kölcsönnek nem minısülı kamatmentes kölcsön nyújtható, ha
a kérelmezı baleset, haláleset, betegség, elemi kár vagy más elıre nem látható ok miatt
kerül rendkívüli élethelyzetbe, s az összeg a gyógykezeléshez, mindennapi életvitelhez
szükséges eszköz beszerzéséhez vagy a károk elhárításához szükséges /vis major/.
Az (1) bekezdés szerinti kamatmentes kölcsön összege legfeljebb 120.000.- forint,
visszafizetésének idıtartama legfeljebb 36 hónap lehet.
A kölcsön megállapításáról, a visszafizetés idıtartamáról, módjáról határozatban kell
rendelkezni; fel kell tüntetni a visszafizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit is.
A kölcsön megállapítása esetén a jogosulttal támogatási szerzıdést kell kötni. A
visszafizetés biztosítására a kérelmezı ingatlanára jelzálogjogot kell bejegyeztetni.

Természetben nyújtott temetési segély
(1.c.)
24.§
(1) Amennyiben a kérelem erre irányul, vagy a kérelmezı életvitele alapján feltételezhetı,
hogy a pénzbeli ellátás felhasználása nem a célnak megfelelıen történik a temetési segély
pénzbeli ellátás helyett természetbeni szolgáltatásként is nyújtható. A jogosultságot jelen
rendelet 14. §-ában foglalt feltételek figyelembevételével kell megállapítani.
(2) A segélyt a szolgáltatóhoz való közvetlen utalással kell teljesíteni.
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Lakásvásárlási, -építési, -felújítási támogatás
(1.d.)
25.§
(1) Lakás karbantartási és felújítási költségekhez pénzintézeti kölcsönnek nem minısülı
kamatmentes kölcsön biztosítható annak a kérelmezınek, akinek egy fıre számított havi
családi jövedelme nem haladja meg:
a) családban élık esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 175 %-át,
b) gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelı szülı, továbbá olyan család esetén, ahol
fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él, az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200 %-át,
c) egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 %-át
és kérelméhez csatolja a legalább egy éves munkaviszonyt (közalkalmazotti, közszolgálati
jogviszonyt, vállalkozói jogviszonyt) tanúsító igazolást, az egy évnél nem régebbi lakáskarbantartási, felújítási költségekrıl szóló költségvetést.
(2) A kamatmentes kölcsönt - amelynek maximum összege 150.000.- Ft lehet - a folyósítás
idıpontját követı hónaptól kezdıdıen 24 havi egyenlı részletben kell visszafizetni.
(3) A kölcsön legfeljebb 5 évenként egy alkalommal biztosítható.
(4) A kamatmentes kölcsönnek a kérelemben megjelöltektıl eltérı célú felhasználása esetén a
jogosult a kölcsön, illetve hátralékos összege, valamint annak a Ptk. 232. § (2)
bekezdésében meghatározott mértékő kamata azonnali visszatérítésére kötelezhetı.
26.§
(1) Elsı lakásépítési, illetve vásárlási támogatásban részesíthetık azok a fiatal házasok, akik
az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:
a) mindketten 35 év alattiak a kérelem benyújtás idıpontjában,
b) akik a városban állandó lakosok, és a lakást a város közigazgatási területén építik
vagy vásárolják,
c) az igénylınek, házastársának, kiskorú gyermekének, együttköltözı családtagjainak
egész lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, vagy bérleti jogviszonya nincs.
(A felsorolt személyeken kívül más személy haszonélvezeti jog bejegyzése az
ingatlanon kivételt képez.)
d) a családban az egy fıre jutó nettó jövedelem a nyugdíjminimum 3-szorosát nem
haladhatja meg
e) legalább egy éves munkaviszony (közszolgálati, közalkalmazotti, vállalkozói
jogviszony) megléte.
(2) A támogatás egyszeri, kamatmentes, visszatérítendı.
(3) A támogatás összege: 200.000.- Ft
(4) A támogatás visszafizetésének határideje maximum 5 év, havi egyenlı részletekben.
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(5) Családi ház építése esetén a kérelmezı(k)nek egy évnél nem régebbi jogerıs építési
engedéllyel kell rendelkeznie(ük).
(6) Vásárlás esetén egy évnél nem régebbi adásvételi szerzıdést kell becsatolni.
27.§
(1) Nem részesíthetı támogatásban:
a) aki önkényesen foglalt el lakást, és ettıl leszámítva 5 év nem telt el,
b) akik a támogatásra irányuló kérelmükben olyan valótlan adatot közöltek, amely
számukra jogtalan elınyt jelenthet.
A támogatás visszafizetése
28.§
(1) A teljes - még vissza nem térített - támogatási összeget és annak évenkénti kamatát
azonnal és egy összegben kell visszafizetni a Polgármesteri Hivatal számlájára, ha a
támogatásban részesített
a) a támogatással vásárolt, vagy épített lakását a Képviselı-testület elızetes
hozzájárulása nélkül elidegeníti, bérbe adja, vagy nem lakás céljára
hasznosítja, illetve
b) a Képviselı-testület elızetes hozzájárulásával elidegenített támogatással
vásárolt vagy épített lakásának árából származó összeget nem másik lakás
megszerzésére fordítja Téten, Tét közigazgatási területén.
(2) A 25. § alapján biztosított kamatmentes kölcsönösszeg erejéig - visszafizetésének
idıpontjáig - az önkormányzat javára elidegenítési és terhelési tilalmat kell az ingatlanra
az ingatlan-nyilvántartásban bejegyeztetni.
(3) Kamatmentes kölcsön visszafizetésére legfeljebb 2 havi halasztás engedélyezhetı.
(4) Kamatmentes kölcsön nyújtása az önkormányzattal kötött kölcsönszerzıdés alapján
történik. A kölcsön nyújtása, valamint fizetéshalasztás elbírálása során
környezettanulmányt kell készíteni.
(5) A kamatmentes kölcsön iránti kérelmekrıl a beérkezés sorrendjében nyilvántartást kell
vezetni, és a kérelmet nyilvántartásban rögzített sorrendben kell kielégíteni.

Határozott vagy határozatlan idıre mentesítés a szilárd hulladékszállítás díjfizetési
kötelezettsége alól
(1.e.)
29.§
(1) A települési szilárd hulladékszállítási díj fizetése alóli mentesítés együttes feltételei a
díjfizetı vonatkozásában:
a) az egy fıre jutó nettó jövedelme kevesebb vagy megegyezik az öregségi nyugdíj
legkisebb összegével,
b) betöltötte 70. életévét,
c) egyedül él.
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(2) A segélyt a közüzemi szolgáltatóhoz való közvetlen utalással kell teljesíteni.

Köztemetés
(2.)
30.§
A polgármester gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történı eltemettetésérıl az
Sztv. 48.§.-a szerint.
30/A.§
(1) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt mentesítheti a köztemetés
költségeinek megtérítése alól:
a.) részben, ha az eltemettetı egy fıre számított havi családi jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 200 %-át és:
-vagyona az általa lakott családi házon kívül nincs, vagy
- az eltemettetı gyermekét (gyermekeit) egyedül neveli, vagy
-a családban fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él.
b.) egészben, ha az eltemettetı egy fıre számított havi családi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 150 %-át és:
-vagyona az általa lakott családi házon kívül nincs, vagy
- az eltemettetı gyermekét (gyermekeit) egyedül neveli, vagy
-a családban fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él.

Közgyógyellátás
(3.)
31.§
A jegyzı közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg az Szt. Közgyógyellátás címő
fejezetében foglaltak szerint.

Közgyógyellátás-méltányosságból
32.§.
(1) A jegyzı méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg annak a
személynek, akinek gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása
veszélyeztetése nélkül nem képes viselni, és
a.) az egy fıre jutó jövedelme családban élık, ill. családdal egy lakásban élı egyedülálló,
valamint egy lakásban együtt élı egyedülállók esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító
ellátásának a területileg illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban
MEP) által elismert térítési díjak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

14
25 %-át meghaladja;
b.) jövedelme egyedül élı esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200
%-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a MEP által elismert
térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja.
(2) Különös méltánylást érdemlı esetben közgyógyellátásban lehet részesíteni azt a személyt
is, akinek az egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátásának a
MEP által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
25 %-át eléri.
(3) Az eljárásra egyebekben az Szt. közgyógyellátásról szóló fejezetében foglaltakat
értelemszerően kell alkalmazni.

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
(4.)
33.§
A jegyzı az Sztv. 54.§-a szerint állapítja meg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére
jogosult személy szociális rászorultságát.
34.§
Az önkormányzat a természetben nyújtott szociális ellátások közül a családi szükségletek
kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítı támogatást, valamint az adósságkezelési
szolgáltatást nem kíván nyújtani.

3.
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
35.§
A szociális szolgáltatások az arra rászorulók részére nyújtott személyes gondoskodások.
Szociálpolitikai Kerekasztal
36.§
(1) Az önkormányzat a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási
feladatok meghatározása érdekében – a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye útján - szolgáltatástervezési koncepciót készít.
(2)

Különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok
megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése érdekében az
önkormányzat Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre.

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:
-az önkormányzat mőködési területén szociális intézményt fenntartó
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képviselıje,
-a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke,
-a Városi Óvóda-Bölcsıde vezetıje, ill.gyermekvédelmi felelıse(i),
-ÁMK igazgatója, ill.az iskola gyermekvédelmi felelıse(i),
-gyermekorvos, háziorvosok,
-a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és
Szociális Intézménye vezetıje,
-a Gyır-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központ Téti
Kirendeltségének vezetıje,
-a Védınıi Szolgálat szakmai vezetıje,
-a téti Idısek Klubjának (nappali ellátás) vezetıje,
-a Kistérségi Rendırállomás vezetıje,
-a Magyar Vöröskereszt területi szervezet képviselıje,
-a Magyar Máltai Szeretetszolgálat téti csoportjának képviselıje,
-a nyugdíjasklub képviselıje.
(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal köteles ülést tartani,
melynek összehívásáról a polgármester gondoskodik. Mőködésének szabályait a
Kerekasztal maga dolgozza ki és szabályzatba foglalja.

A szociális szolgáltatások (ellátások) formái
37.§
A szociális szolgáltatások magukban foglalják a szociális alapszolgáltatásokat (I.) és
szakosított ellátásokat (II.), mint személyes gondoskodást.
I. Szociális alapszolgáltatások
38.§
(1) Alapellátásként a szociális információs szolgáltatás, az étkeztetés, a házi segítségnyújtás,
a családsegítés, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások, a támogató
szolgáltatás, és a nappali ellátás (valamint a gyermekek napközbeni ellátása) vehetı igénybe.
Ezen alapszolgáltatások közül az étkeztetést és a házi segítségnyújtást az önkormányzat
közvetlenül, míg a többi alapszolgáltatást a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye útján nyújtja lakosai részére. A Társulás által
megoldott feladatok ellátásának mikéntjét a köztük létrejött megállapodás rögzíti.

Étkeztetés
39.§
(1) Étkeztetéssel az önkormányzat a Szoc.tv.62.§-a szerinti szociálisan rászorultaknak a napi
egyszeri meleg étkezésérıl (ebédjérıl) gondoskodik.
(2)

Szociálisan rászorultnak tekinthetı az a személy, aki
a) állapota miatt a napi egyszeri meleg étel biztosítja részére a létbiztonságot,
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b) étkezését önmaga más módon nem képes megoldani,
40.§
Az étkeztetés történhet:
a) nappali ellátás formájában (intézményben történı helyben fogyasztással),
b) házhoz szállítással,
c) a jogosult általi elvitellel.
41.§
(1) Az ellátás iránti kérelmet a nappali ellátást nyújtó intézmény vezetıjéhez kell benyújtani.
(2) A kérelemrıl a nappali ellátást nyújtó intézmény vezetıje a kérelem benyújtását követı
8 napon belül dönt, ha szükséges környezettanulmányt is végez.
(3) A nappali ellátást nyújtó intézmény vezetıje külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles
étkeztetést biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi
állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.
A szükséges eljárást az ellátás biztosításától függetlenül utólag ilyen esetben is le kell
folytatni
Az ellátás igénybevételérıl az intézményvezetı és az ellátott megállapodást köt. A
megállapodásban ki kell térni:
a) az étkeztetés módjára;
c) a személyi térítési díj összegére és a megfizetés idıpontjára, módjára;
d) az ellátástól való távolmaradás esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az
elızetes bejelentési kötelezettség szabályaira;
e) az ellátás megkezdésének idıpontjára;
f) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre.

42.§
Az étkezésért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj mértékét, a fizetésre
kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, ill. elengedésének eseteit és módjait az
önkormányzat külön rendelettel határozza meg.

43. §
(1)

Az étkeztetéssel megvalósuló személyes gondoskodást meg kell szüntetni, ha:
a) az ellátás megállapítása határozott idıre vagy a feltétel bekövetkeztéig történt;
b) az ellátott az ellátást elızetes bejelentés nélkül tartósan (legalább 2 hétig) nem
vette igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki;
c) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi vagy akadályozza;
d) az ellátott a részére megállapított személyi térítési díj megfizetését figyelmeztetés
ellenére elmulasztotta;
(2) Az ellátás megszüntetésérıl a nappali ellátást nyújtó intézmény vezetıje dönt, és
döntésérıl – a jogorvoslati jogról való tájékoztatásra is kiterjedıen - írásban értesíti
a kérelmezıt.
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44.§
Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások közül az utcai
szociális munka alapszolgáltatást nem kíván nyújtani.

Házi segítségnyújtás
45.§
(1) Házi segítségnyújtás formájában gondoskodik az önkormányzat a Szt.63.§ (1)
bekezdése szerinti személyekrıl.
(2) A házi segítségnyújtást a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye útján látja el az önkormányzat.

II. Szakosított ellátás
46.§
Az önkormányzat az általa ellátott szociális szolgáltatásokon túl biztosítja valamennyi
szociális szolgáltatáshoz való hozzáférést.

Hatályba léptetı rendelkezések
(1)

E rendelet 2009. március 16.-án lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levı
ügyekre is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a szociális igazgatás és
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2008.(V.05.) rendelet.

Szabó Ferenc
polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyzı
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el.
Kihirdetve: 2009. február 26.-án.
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